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easyPilot Soleil
V jednoduchosti je síla.

easyPilot Soleil – optimální a jednoduché

Spojovací vazby prvků kování a standardní

kování pro otevíravá okna: Díky inovativnímu

polohy klik jsou odvozeny od osvědčeného

uzavírání převodové lišty lze nyní vyrábět

systému otevíravě-sklopného kování activPilot.

i štulpová okna se symetrickou polohou kliky

Kování easyPilot Soleil umožňuje, kromě

vzhledem k otevíravému křídlu a to navíc bez

pevně nadefinované konstantní výšky kliky,

nutnosti frézování horního nebo pasivního

umístit kliku také do téměř jakékoliv polohy.

křídla. Kromě výhod pro klienta tímto vzniká

Díky komu lze tento systém kování použít

nesporná výhoda také pro výrobce oken

nejen do otevíravých oken, ale také do

spočívající ve zrychlení a zjednodušení výroby.

zamykatelných balkónových dveří.

+ Díky speciálním uzamykacím převodovým lištám vhodné pro vedlejší vchodové dveře
+ Výška křídla uzamykatelných balkónových dveří (v kovací drážce) až 2154 mm
+ Výška křídla neuzamykatelných balkónových dveří (v kovací drážce)
až 2387 mm, při použití převodové lišty GK-OF-T až 2597 mm

Více informací na stránkách www.winkhaus.cz
www.winkhaus.cz • www.youtube.com/user/WinkhausGruppe • www.facebook.com/WinkhausDeutschland • blog.winkhaus.de

+ Stavebnicový program poskytující
nadstandardní rychlost výroby
+ Cenově velmi zajímavý systém, jak
pro výrobce, tak pro zákazníka
+ Vycházíme z osvědčených funkcí
kování activPilot

easyPilot Soleil
Nový rozměr výroby a užívání oken
Winkhaus převzal všechny přednosti dosavadního systému easyPilot Soleil založeného na kování
autoPilot a dále je rozvinul a zoptimalizoval: symetrická poloha kliky u štulpových oken, speciální
dlouhé prvky s jednoduchým způsobem montáže nebo sortiment okenních doplňků. Navíc byly díky
integraci s produktovým systémem activPilot inovovány četné produktové vlastnosti.

Efektivním

prvkem

výrobního

programu

Systém uzavírání

easyPilot Soleil je osvědčená technologie

Uzavírací mechanismus systému easyPilot Soleil je

„D-minus“, která dala vznik převodovým

velmi jednoduchý. Díky svému technickému řešení

lištám se zápornou vzdáleností osy kliky od

(integrovaný

hrany

převodové

lišty

(tzv.

uzavírací

čep

ve

tvaru

špachtle)

Dornmassu).

umožňuje docílit vyšších tolerancí během výroby okna

Spojovací vazby elementů kování a polohy či

a zároveň umožňuje rychlou a přesnou regulaci

výšky klik jsou shodné jako u otevíravě-

přítlaku křídla k rámu.

sklopného systému activPilot.

Minimum prvků = maximum výhod

Efektivita kování easyPilot

Nezáleží, zda máte doma jednokřídlá nebo

Minimální množství prvků systému easyPilot Soleil

dvoukřídlá okna – easyPilot Soleil sestává jen

umožňuje výrobcům oken značně zredukovat počet

z cca. 10 produktů a striktně se orientuje na

skladových položek, optimalizovat využití skladových

požadavky producentů oken vyrábějící pomocí

ploch a samozřejmě tím snížit potřebu vázaného

automatizace velké objemy oken, kde je

kapitálu. Kromě nákladů na skladování se díky

minimum prvků pro efektivní výrobu naprosto

nadstandardní rychlosti zakování těchto prvků snižují

nezbytnou podmínkou. Při použití kování

také náklady na výrobu a montáž.

easyPilot nicméně potřebujeme převodovou
lištu podle typu okna, abychom následně

Doplňkové funkce

mohli

prvek

Protiplech umožňující náběh dvou na sobě nezávislých

s pevnou délkou nebo jako prodloužitelný

uzavíracích čepů, rohová zástrč v několika provedeních

element. Efekt minimálního počtu stavebních

nebo protiplech s integrovanou mikroventilací - to

prvků pak ocení i koncový zákazník, jelikož

jsou jen některé ze škály doplňků, kterými lze dovést

výsledkem tohoto efektu je nižší cena okna.

kování easyPilot Soleil k dokonalosti.

použít

spojovací

lišty

jako

Winkhaus Plus
Výhody pro výrobce oken

Výhody pro uživatele,

a dealery okenního kování

architekty, projektanty

+ možnost kombinace s prvky

+ protiplech větrání s integro-

systému activPilot

vaným náběhem a mikroventilací

+ šablony sladěny se šablony
systému activPilot

+ rohová zástrč dostupná
v různých variantách

+ Jeden typ spojovacích lišt
pro všechny varianty
převodových lišt

+ náběhový protiplech pojme
dva čepy najednou

Uzamykatelné vedlejší vchodové dveře vybavené spojovací lištou
systému easyPilot Soleil a špičkovou bezpečnostní cylindrickou
vložkou, jejíž výrobcem je rovněž společnost Winkhaus.

+ levné technické řešení pro
okna i balkónové dveře
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+ možnost rychlého a přesného
seřízení přítlaku

